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Frans Kok luidt jubileumjaar in
‘voedingswetenschap gebaat bij integrale 
aanpak’

Hans Kraak

Hoogleraar voeding en gezondheid, Frans 
Kok, kwam in 1997 aan het roer te staan 
van de afdeling Humane Voeding van 
Wageningen Universiteit. Dit jaar bestaan 
de afdeling en de opleiding Voeding en 
Gezondheid veertig jaar, wat uitgebreid 
gevierd wordt met studenten, medewerkers 
en oudgedienden.

Volgens Kok zijn de betekenis en invloed 
van de afdeling Humane Voeding groot: veel 
alumni zitten in Nederland en daarbuiten 
op sleutelposities. De afdeling begon met 
een handjevol studenten, onder wie Daan 
Kromhout en Wim Saris die in 1974 tot de 
eerste lichting afgestudeerde voedingskundi-
gen hoorden. Inmiddels zijn er jaarlijks zo’n 
honderd nieuwe bachelor en 50 master-in-
schrijvingen. Terugblikkend op het ontstaan 
van de afdeling Humane Voeding refereert 
Kok aan het symposium Education and trai-
ning in nutrition in Europe in 1959 gehouden 
in Duitsland. Voedingsleer moest in Europa 
op een hoger plan worden gebracht om 
onder andere het overheidsbeleid beter vorm 
te geven. Een van de zes nieuwe opleidingen 
kwam in Wageningen en de medicus Cees 
den Hartog werd de eerste buitengewoon 
hoogleraar Voedingsleer en Voedselbereiding 
in Nederland. Hij was destijds directeur van 
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding 
en hoofdredacteur van het vakblad Voeding 
(waaruit later Voeding Nu is voortgekomen). 
Kok, die zelf in 1979 afstudeerde: ’Tot dan toe 
waren de voedingskundigen vooral autodi-
dacten die geschoold waren als bioloog of 
(dier)geneeskundige. Curatief ingestelde Frans KoK: ‘Hoe Kunnen we met voeding zieKten en andere aandoeningen voorKomen?’
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medici hadden maar weinig belangstelling 
voor voeding, ze waren in ieder geval niet 
geïnteresseerd in preventie.’

Professor Hautvast De medische 
kant van voeding en gezondheid kreeg, naast 
fysiologie, biochemie, wiskunde  en statistiek,  
aandacht in het curriculum en die lijn werd 
versterkt toen de tropenarts Jo Hautvast in 
1972 naar Wageningen kwam om leiding te 
gaan geven aan de vakgroep Humane Voe-
ding. ‘Zijn inspirerend leiderschap heeft de 
Wageningse voedingswetenschap wereldwijd 
op de kaart gezet. Met zijn originele ideeen 
en zijn scherpe neus voor wetenschappelijke 
ontwikkelingen, zijn meesterschap in het 
verwerven van researchgelden groeide de 
Humane Voeding uit tot kernactiviteit van de 
universiteit’, zegt Kok. ‘Speciale aandachtsge-
bieden kwamen in Wageningen van de grond, 
zoals het gecontroleerde voedingsonderzoek 
naar gezondheidseffecten van lipiden, de 
voeding van de oudere mens, het tropenon-

derzoek, en sensoriek en eetgedrag.
De opleiding had vooral ook een sterk metho-
dologisch karakter en was breed geörien-
teerd. Er was aandacht voor natuur- en 
sociaalwetenschappelijke vraagstukken. Toen 
ik als student begon bestond mijn prope-
deuse alleen uit exacte vakken, nu worden 
de eerstejaars meteen in de voedingsvakken 
gestort en krijgen ze al snel te maken met 
praktisch onderzoek.’

sPeerPunten In 1992 werd Kok zelf 
hoogleraar epidemiologie en hoofd van de 
vakgroep Gezondheidsleer in Wageningen. 
‘Vijf jaar later kwam Jo Hautvast met het 
prima idee om voeding en epidemiologie te 
laten fuseren en ben ik Hautvast opgevolgd’, 
zegt Kok. ‘Al snel heb ik ervoor gepleit om 
de afdeling uit te breiden met meer cellu-
lair-moleculair onderzoek. Met de voltijdse 
leerstoel op het gebied van nutrigenomics 
kon nog meer onderzoek worden verricht 
op het niveau van de cel, het individu en de 

Humane voeding wageningen 
Universiteit 40 jaar

de activiteiten rond het robijnen jubileum vin-
den dit studiejaar plaats. in november is er een debat voor stakehol-
ders van de afdeling Humane voeding van Wageningen universiteit 
met als thema ‘randvoorwaarden voor optimale samenwerking’. in 
december zal voeding nu een speciale editie uitbrengen over 40 jaar 
Humane voeding, waarin de belangrijkste thema’s uit vier decen-
nia voedingswetenschap op een actuele manier aan de orde worden 
gesteld door (oud)Wageningers.  in maart 2009 vindt een meerdaags 
internationaal symposium plaats over de toekomst van de voedings-
wetenschap en in juni wordt het feestjaar afgesloten met een reünie 
voor (oud)medewerkers en (oud)studenten van Humane voeding in 
Wageningen. 
meer informatie via: info@humannutrition40.nl.

bevolking, zowel afzonderlijk als in hun on-
derlinge samenhang’. Enkele jaren geleden is 
daar nog een tak farmacologisch onderzoek 
bijgekomen. Deze onderzoeksvelden zijn 
duidelijk gericht op de toekomst. 
Kok: ‘De afdeling is ook versterkt rond de the-
ma’s kanker en het metabool syndroom. We 
zien bijvoorbeeld dat de overlevingskansen 
bij sommige vormen van kanker toenemen. 
Is het mogelijk de prognose door aanpas-
sing van de voeding te verbeteren? Dit is een 
nagenoeg braakliggend onderzoeksveld. Ook 
interessant is de toepassing van beeldvor-
mende technieken (Magnetische Resonantie 
Imaging/spectroscopie). We  kunnen bijvoor-
beeld zien waar vet zich in het lichaam be-
vindt, in of rond de organen of op de normale 
plek onder de huid. Het is bekend dat vet op 

Uniek voor Humane Voeding in Wageningen is de samenwerking op drie 
niveau’s: cel-individu-populatie

dr marianne stasse-woltHuis, 

een van de aFgestudeerden 

van Het eerste uur, 

deed gecontroleerde 

voedingsproeven in Het 

studiejaar 1976-1977.
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de verkeerde plek via chronische inflammatie 
bijdraagt aan het metabool syndroom. Een 
interessante vraag is of een n-3-rijke voeding 
leiden tot een verschuiving van intraorgaan 
vet naar opslag in het vetweefsel. 
Beeldvormende technieken worden gebruikt 
bij verschillende van onze onderzoekslijnen. 
Behalve voor onderzoek op het gebied van 
lichaamsvetverdeling, en eetlustregulatie 
(bijvoorbeeld bij veroudering, overgewicht 
en ziekte) kunnen we in de toekomst dieper 
inzoomen op cognitieve processen.’ 
Om het onderzoek op deze en andere gebie-
den, zoals de voedingszorg voor, tijdens en 
na ziekenhuisopname uit te breiden, is Wa-
geningen Universiteit een formeel samenwer-
kingsverband aangegaan met het ziekenhuis 
Gelderse Vallei in Ede. ‘Hiermee hebben we 
naast klinische expertise en research-facili-
teiten, een verzorgingsgebied met 250.000 
mensen voor onderzoek beschikbaar. Door 
de alliantie met de Gelderse Vallei zijn we 
de weg naar de kliniek en de transmurale 
voedingszorg verder ingeslagen. Op dat 
terrein is nog veel te winnen, op cel-individu-
populatieniveau.’ 

Geldstromen De sterke kanten van het 
Wageningse voedingsonderzoek zijn volgens 
Kok van oudsher methodologie (bijvoorbeeld 
voedselconsumptiemethoden en chemische 
analyse) en voedingsinterventiestudies. Maar 
niet minder belangrijk vindt hij het aspect 
van ‘capacity building’. ‘In de loop der jaren 
zijn er veel zogeheten “sandwich PhDs” voor 
hun promotie-onderzoek en opleiding naar 
ons toegekomen om vervolgens weer in hun 
eigen land aan de opbouw van voedingson-
derwijs en –onderzoek te werken. Zo hebben 
we veel connecties in Afrika en Azië. Deze 
getrainde mensen horen nog steeds bij ons 
netwerk en nog steeds vloeien hier nieuwe 

projecten uit voort.’
Ook is sinds de oprichting van de vakgroep 
steeds meer onderzoek gefinancieerd vanuit 
de derde geldstroom. ‘Jo Hautvast was in 
de zeventiger jaren al een ondernemende 
professor ‘avant la lettre’. In het begin 
kwamen veel onderzoeksubsidies binnen van 
bijvoorbeeld de Nederlandse Hartstichting, 
het Preventiefonds en NWO, later zijn daar 
steeds meer subsidies via bedrijven en de 
EU bijgekomen. Op dit moment kun je als 
universitaire onderzoeksafdeling nauwelijks 
overleven als er geen mogelijkheden zouden 
zijn voor publiek-private samenwerking. Dit 
sluit aan bij de ontwikkeling van de Derde 
Generatie Universiteit, waarbij wetenschap-
pelijke kennis meer en beter benut wordt 
door de samenleving.’ 

uitdaGinG Hoewel de basisboodschap 
over een gezond voedingspatroon redelijk 

vast staat, wordt het wezen van het onder-
zoek van de afdeling Humane Voeding nog 
steeds gestuurd door de vraag wat nu het 
ideale voedingspatroon is. ‘De duizenden 
moleculen die we dagelijks met onze voeding 
consumeren beinvloeden onze miljarden li-
chaamscellen. Cellen in hart, lever en nieren, 
in huid, botten en spieren zijn geprogram-
meerd om bepaalde functies te vervullen. De 
vraag is: Hoe kun je zo goed en zo lang mo-
gelijk de orgaan- en andere lichaamsfuncties 
vitaal houden? Wat is een optimale voeding 
om de gezondheid in stand te houden en 
ziekten te helpen voorkomen? En hoe speelt 
individuele (genetische) gevoeligheid hierbij 
een rol?’ 
‘Het mooie van onze organisatie is dat ik zie 
dat de onderzoekers elkaar opzoeken om 
op het grensvlak van wetenschapsgebieden 
nieuwe onderzoeksvragen te bestuderen. 
Deze integrale benadering is essentieel om 
de grote gezondheidsvraagstukken aan te 
pakken en tot doorbraken te komen in de 
voedingswetenschap. Deze cultuur leeft bin-
nen onze afdeling en ik zie onder collega’s, 
ook de afgestudeerden, hoe ze met elkaar we-
derzijds voordeel creëeren. Multidisciplinari-
teit is goed voor de wetenschap die daarmee 
niet in een isolement zit.’

40 jaar Humane Voeding in Wageningen

jo Hautvast en 

Frans KoK
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